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ْو َمْجُروًرا ؟
َ
ْو َمْنُصوًبا ـــ أ

َ
وًعا ـــ أ

ُ
وُن االْسُم َمْرف

ُ
 َمَتى َيك

ِذى َيْجَعُل االْسَم َمرْ 
َّ
َبُب ال ْو َما السَّ

َ
ْو َمْجُروًرا ؟أ

َ
ْو َمْنُصوًبا ــ أ

َ
وًعا ــ أ

ُ
 ف

 اجلَوَابُ

 

 

 

 َمْرُفوًعا َيُكوُن االْسُم

 ِإَذا َكاَن:
 

 َمْنُصوًبا َيُكوُن االْسُم

 ِإَذا َكاَن:
 

 َمْجُروًرا االْسُمَيُكوُن 

 ِإَذا َكاَن:

 ( فًََاِعاًل1)

 ( ُمْبَتَدًأ2)

 ( َخَبرًَا3)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( اْسمًَا ِلـ)َكاَن( َوَأَخَواِتَها4)

 ( َخَبرًَا ِلـ )ِإنَّ( َوَأَخَواِتَها5)

 .ِبِه ( َمْفُعواًل1) 

 ( ظرف زمان أو مكان2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

 ( َمْفُعواًل ُمْطَلًقا.3)

 ( َمْفُعواًل ِلَأْجِلِه4)

 ( َحااًل5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

 )َكاَن( َوَأَخَواِتَهاـ( َخَبرًَا ِل6)

 )ِإنَّ( َوَأَخَواِتَها ـ( اْسمًَا ِل7)

 ِبَحْرِف َجرٍّ( َمْجُرورًَا 1) 

 ( ُمضاًفا ِإَلْيِه2)

 

 :مَلْحُوظٌَة  

 َظْرُف الزََّماِن َواْلَمَكاِن ُيَسمَّى )َمْفُعواًل ِفيِه( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعراب اسم اإلشارة
 هؤالء( :  -هذه  –إعراب)هذا 

  (فاعلأو  مبتدأفى حمل رفع ) –اسم إشارة مبنى 

  (به مفعولفى حمل  نصب ) –اسم إشارة مبنى 

  ( جمرور اسمفى حمل جر )  –اسم إشارة مبنى 

 . فيعربان إعراب املثنىهاتان( :  -أما )هذان 
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 إعراب االسم املوصول

 الالتى( -الذين  –التى  –إعراب )الذى 

  فاعلأو  مبتدأفى حمل رفع  –اسم موصول مبنى. 

  به عولمففى حمل  نصب  –اسم موصول مبنى. 

  جمرور اسمفى حمل جر  –اسم موصول مبنى . 

 .فيعربان إعراب املثنىاللتان( :  -أما )اللذان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعراب الضمائر املنفصلة
  حنن ( –متكلم )أنا 

  أننت(  –أنتم  –أنتما  –أنِت  –خماطب ) أنَت 

  هن( –هم  –هما  –هى  –غائب) هو 

 ( مبتدأ فى حمل رفع ) -اإلعراب : ضمري مبنى  

 إعراب ضمائر الرفع املتصلة بالفعل باملاضى أو املضارع
    تاء الفاعل(  ُت ، َت ، ِت( 

  نون النسوة (  –) نا 

  ياء املخاطبة (       –واو اجلماعة  –)ألف اإلثنني 

 (أو إحدى أخواتهااسم كان أو ) (فاعل)فى حمل رفع  –اإلعراب : ضمري مبنى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعراب ضمري الرفع املسترت ) ليس له صورة ظاهرة فى الكالم (

 (هى -هو  –أنَت  –حنن  –أنا الضمري املسترت قد يكون )

 (فاعل)اإلعراب: ضمري مسترت تقديره) أنا أو حنن أو...... ( فى حمل رفع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعراب ضمائر النصب واجلر املتصل 
 نا (   -متكلم )ى   

 كن(  -كم  –كما  –ِك  -خماطب )َك 

  هن( -هم  –هما  –ها  –غائب )ه 
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 اإلعراب:

 (به مفعولفى حمل نصب ) –: ضمري مبنى بفعلت إذا اتصل 

 (وأخواتها : ضمري مبنى ِإنَّإذا اتصل بـ )– ( اسم إنَّفى حمل نصب) 

  (إليه مضاففى حمل جر ) –: ضمري مبنى باسمإذا اتصلت 

  ( جمرور اسمفى حمل جر ) –مبنى  –: ضمري حبرف جرإذا اتصلت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعرابه املبنىاالسم 
 املنفصل ضمري الرفع

 نحن( -)أنا 

 أنتن( -أنتم  -أنتما –أنِت  -)أنَت 

 )هن( –هم  –هما  –هى  -)هو 

 مبتدأ

 ضمريالرفع املتصل بالفعل
  ِت –َت  –تاء الفاعل  ُت 

  نون النسوة –نا 

 ياء المخاطبة -واوالجماعة -ألف االثنين 

 فاعل 

  اسم )كان( اتصل بـ )كان( أو إحدى أخواتها:إذا
 مرفوع

 ضمري النصب واجلر املتصل
 نا( -)ى 

 كن( -م ك –كما  –ِك  -)َك 

 هن( -هم  –هما  -ها -)ه 

 

  :مفعول بهإذا اتصل بفعل 
 اسم )إنَّ( منصوب: إذا اتصل بـ)إنَّ( أو إحدى أخواتها 
  :مجرور مضاف إليهإذا اتصل باسم 

 اسم جمرور: جر إذا اتصل بحرف 

 ضمري مسترت

 فاعل  هى( -هو  –أنَت  –نحن  –تقديره )أنا 

 اسم اإلشارة
  هؤالء –هذه  –هذا 

  هاتان )معربان( –هذان 

  مفعول به -  فاعل  - مبتدأ 
 اسم جمرور -  مضاف إليه جمرور 

 االسم املوصول
  الالتى. –الذين  –التى  –الذى 

  اللتان )معربان(  –اللذان 

  مفعول به -  فاعل  - مبتدأ 
   اسم جمرور - مضاف إليه جمرور 

. 
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 الدِّرَاسِىُّ األَوَّلُ( قَوَاعِدُ النَّحْوِ   )الفَصْلُ
 الْمَوْضُوعَاتُ 

1 

2 

3 

4 

5 

 َأوَّاًل: َمْرُفوَعاُت اأَلْسَماِء

 .....................................................................................تذكر دائًما
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 أنوع الخبر( 4)

 

 

 

 

 

.................................................................................................. 

 الخبر المفرد دائًما مرفوع وعالمة رفعه

  ا( –جمع تكسير  –إذا كان )مفرًدا
ً
 جمع مؤنث سامل

  )إذا كان )مثنى 

   ا
ً
 من األسماء الخمسة( –إذا كان )جمع مذكر سامل

.................................................................................................. 

   نقول :

 :  نقول     

.................................................................................................. 

 نقول :   

.................................................................................................. 

 نوع الخبر : مفرد

 إعرابها الكلمة

 . مرفوع وعالمة رفعه  

 .  مرفوع وعالمة رفعه   

 .................................................................................................. 

 نوع الخبر: مفرد

 إعرابها الكلمة

 . مرفوع وعالمة رفعه   

 . مرفوع وعالمة رفعه    
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 نوع الخبر: مفرد

 إعرابها الكلمة

 .   مرفوع وعالمة رفعه  

 .   مرفوع وعالمة رفعه   

.................................................................................................. 

 نوع الخبر: جملة اسمية

 إعرابها الكلمة

 وعالمة رفعه  -مرفوع   

 وعالمة رفعه  –مرفوع   

 فى محل جر مضاف إليه -ضمير مبنى

 وعالمة رفعه  -مرفوع   

 فى محل رفع خبر المبتدأ  – (والجملة االسمية )

.................................................................................................. 

 نوع الخبر: جملة فعلية

 إعرابها الكلمة

 وعالمة رفعه  -مرفوع   

  وعالمة رفع  –مرفوع   

 (ضمير مستتر تقديره )

 وعالمة نصبه  –منصوب    

 فى محل رفع خبر المبتدأ – لية )يشرح الدرس(والجملة الفع 

.................................................................................................. 

 نوع الخبر : شبه جملة

 إعرابها الكلمة

 وعالمة رفعه الضمة -مبتدأ مرفوع

 حرف جر

 وعالمة جره الكسرةمجرور اسم 

 )فى القفص( فى محل رفع خبر المبتدأة وشبه الجمل 
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 نوع الخبر : شبه جملة

 إعرابها الكلمة

 وعالمة رفعه الضمة -مبتدأ مرفوع

 وعالمة نصبه الفتحة -ظرف مكان منصوب

 وعالمة جره الكسرة -مضاف إليه مجرور

 ( فى محل رفع خبر المبتدأأمام الفصل)ة وشبه الجمل 

.................................................................................................. 

 نوع الخبر : شبه جملة

 إعرابها الكلمة

 وعالمة رفعه الضمة -مبتدأ مرفوع

 وعالمة نصبه الفتحة -منصوب زمانظرف 

 وعالمة جره الكسرة -مضاف إليه مجرور

 ( فى محل رفع خبر المبتدأيوم السبت) ةوشبه الجمل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وَاتِهَا( اسْمُ )كَانَ( وَأَخ5َ)

 

 

 

 

 

 مِنْهَا: –ثَالَثَةَ عَشَرَ فِعْاًل  –كَانَ وَأَخَوَاتُهَا 

 

 

 

 َظلَّ ............. َأْمَسى         ........ َكاَن           

 َلْيَس  َأْصَبَح  َباَت

   َأْضَحى  َصاَر



 

   10

  
 

 
 تَدْرِيٌب

  الَجوُّ َجِميٌل. .1

  الِقَطاُر َسِريٌع .2

  َزْيٌد َقاِئٌم .3

  التِّْلِميَذاِن َناِجَحاِن .4

  َأُخوَك َقاِئٌم .5

  السِّْعُر َرِخيٌص.  .6

  الرَِّياُح َهاِدَئٌة .7

  الشَّْمُس ُمْشِرَقُة .8

  الطُّاَلُب َنِشيُطوَن. .9

  الَفَتَياُت ُمَؤدََّباٌت .11

  السَّيَّاَرُة َسِريَعٌة .11

 كان وأخواتها املاضى واملضارع واألمر

 اإلفادة األمر املضارع املاضى

 اضى أو فى الحال أو االستقبالاتصاف االسم بالخبر فى الزمن الم ُكْن يكون

 الليل قتحدوث الخبر وإفادة  ِبْت يبيت

 للتحويل ِصْر يِصير

 المساء قتحدوث الخبر وإفادة  أمِس ُيمسى

 قت الصباححدوث الخبر وإفادة  أصبْح ُيصبح

 الضحى قتحدوث الخبر وإفادة  َأْضِح ُيضحى

 النهار قتحدوث الخبر وإفادة  َظْل يظُل

 للنفى ----- ----
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 أَنْوَاعُ اسْمِ )كَانَ( وَأَخَوَاتِهَا

 

َمْبِنىٌّاسم  ..... َمْعَرٌباسم     

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

.................................................................................................. 

 

 

 

 

.................................................................................................. 

. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
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 نوع الخبر : مفرد

 إعرابها الكلمة

 فعل ماض ناسخ ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر.

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة. (كان)اسم 

 .الفتحة نصبهالمة وع منصوب (كان)خبر 

.................................................................................................. 

 نوع الخبر : مفرد

 إعرابها الكلمة

 فعل ماض ناسخ ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر.

 ة رفعه األلف.مرفوع وعالم (أصبح)اسم 

 الياء. نصبهوعالمة  منصوب (أصبح)خبر 

.................................................................................................. 

 نوع الخبر : مفرد

 إعرابها الكلمة

 ب الخبر.فعل ماض ناسخ ناقص يرفع المبتدأ وينص

 تاء التأنيث.  (التاء)و

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة. (صار)اسم 

 .الكسرةمنصوب وعالمة نصبه  (صار)خبر 

.................................................................................................. 

 الخبر : جملة اسميةنوع 

 إعرابها الكلمة

 فعل ماض ناسخ ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر. 

 و)التاء(  تاء التأنيث.

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة. (كان)اسم 

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة

 ضمير مبنى فى محل جر مضاف إليه.

 فعه الضمة.خبر المبتدأ مرفوع وعالمة ر

 والجملة االسمية )أزهارها متفتحة( فى محل نصب خبر )كان( 

.................................................................................................. 
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 نوع الخبر : جملة فعلية

 إعرابها الكلمة

 فع المبتدأ وينصب الخبر.فعل ماض ناسخ ناقص ير

 اسم )أمسى( مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة

 و)الفاعل( ضمير مستتر تقدير )هو(

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة. 

 والجملة الفعلية )يقرأ القصص( فى محل نصب خبر )أمسى( 

.................................................................................................. 

 نوع الخبر : شبه جملة

 إعرابها الكلمة

 فعل ماض ناسخ ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر.

 اسم )ظل( مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

 نصبه الفتحة.ظرف مكان منصوب وعالمة 

 وعالمة جره الكسرة مضاف إليه مجرور

 وشبه الجملة )أمام الجند( فى محل نصب خبر )ظل( 

.................................................................................................. 

 نوع الخبر : شبه جملة

 اإعرابه الكلمة
 و)التاء( تاء التأنيث فعل ماض ناسخ ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر.

 اسم )كان( مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

 حرف جر

 اسم مجرور وعالمة جره الكسرة

 وشبه الجملة )على الرف( فى محل نصب خبر )كان( 

.................................................................................................. 

 نوع الخبر : مفرد                 كْن قوًيا.                               
 إعرابها الكلمة

 ناسخ ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر أمرفعل  

 ضمير مبنى فى محل رفع اسم  )كن( -اسم )كن( ضمير مستتر تقديره )أنت(  

 خبر )كن( منصوب وعالمة نصبه الفتحة. 
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 ( َخَبُر  )ِإنَّ( َوَأَخَواِتَها 6) 

 َلَعلَّ -َلْيَت -َلِكنَّ -َكَأنَّ -َأنَّ -ِإنَّ

 ِإنَّ َوَأَخواُتَها َتْدُخُل َعَلى اجُلْمَلِة االْسِميَِّة )اْلُمْبَتَدِإ َواخَلَبِر(  

 ْنِصُب )اْلُمْبَتَدَأ( َوُيَسمَّى )اْسَمَها( َوَتْرَفُع )اخَلَبَر( َوُيَسمَّى )َخَبَرَها(َفَت

 أو فى حمل نصٍب – َداِئًما َمْنُصوٌب:  اسْمُ )إِنَّ( وَأَخَوَاتِهَا 

  : َأْو ِفى َمَحلِّ َرْفٍع -َمْرُفوٌع  َداِئًماخَبَرُ  )إِنَّ( وَأَخَوَاتِهَا 

 أَنْوَاعُ اسْمِ )إِنَّ( وَأَخَوَاتِهَا

 

 مَبْنِىٌّ  .....  مَعْرٌَب

 :ُمْعَرٌب ِباحَلَرَكاِت] أ [ 

 ( االْسُم امُلْفَرُد.1)

 ( َجْمُع التَّْكِسرِي.2)

( َجْمُع اْلُمَؤنَِّث السَّاِلُم 3)

. 

 ُمْعَرٌب ِباحُلُروِف:]ب[ 

 ( اْلُمَثنَّى.1)

 ( َجْمُع اْلُمَذكَِّر السَّاِلُم.2)

 ( اأَلْسَماُء اخَلْمَسُة.3)

 ( َضَماِئُر النَّْصِب اْلُمتَِّصَلُة1) 

 [  نا ى ، ] 

 [ ،ُهنَّ ،ُهْم ،ُهَما َها ُه، ] 

 ،ُكنَّ [ ،ُكْم ُكَما ِك، َك، ]

 ( َأْسَماُء االَشاَرِة2)

 ْسَماُء اْلَمْوُصوَلُة.          (اأَل3)
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 ( َأْى كلمة واحدة وإن دلت على مثنى أو مجع ُهَو َماَلْيَس ُجْمَلًة َواَل ِشْبَه ُجْمَلٍة)ُمْفَرٌد  .1

 (+ خربهمتصل به ضمري عائد على اسم إنَّمبتدأ مكونة من ) ُجْمَلٌة اْسِميَُّة .2

 ( + ضمري مسترتعائد على اسم إنَّ فعل + فاعلمكونة من ) ِفْعِليٌَّة ُجْمَلٌة .3

 (َجارٌّ َوَمْجُروٌر أو-َظْرُف َزَماٍن َأْو َمَكاٍن. ) ِشْبُه ُجْمَلٍة: .4

   )إذا كان مفرًدا(  مرفوع  

 رفع )إذا كان جملة أو شبه جملة(َأْو ِفى َمَحلِّ  

   

 محلول َتْدِريب 

 ِإنَّ اْلمْنِزَل َنِظيٌف  اْلمْنِزُل َنِظيٌف 

 َوَجْدتُّ َأنَّ الَحِديَقَة ُمَنظََّمٌة  الَحِديَقُة ُمَنظََّمٌة

 َكَأنَّ ُمَحمًَّدا َأَسٌد  ُمَحمٌَّد َأَسٌد

 الشَّْمُس ُمْشِرَقٌة َلِكنَّ الَجوَّ َباِرٌد  الَجوُّ َباِرٌد

 َلْيَت التِّْلِميَذ َفاِهٌم  التِّْلِميُذ َفاِهٌم.

 َلَعلَّ التِّْلِميَذ َناِجٌح  التِّْلِميُذ َناِجٌح

. 

 َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَِّه.( 2)           (ِإنَّ اللََّه َعِليٌم. 1)

 ( َلَعلَّ الَبِليَد َيْنَجُح4)           (َكَأنَّ امُلَعلَِّم َأٌب.3)

 

 ( ِإنَّ ُهَناَك َرُجاًل.2)          ِلصًّا. (  ِإنَّ ِفى الدَّار1)

 ( ِإنَّ ِلى َوَلَدْيِن4)      "ِإنَّ َمَع الُعْسِر ُيسًرا "( 3)
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 نوع الخبر : مفرد 

 إعرابها الكلمة

 حرف ناسخ ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر,

 اسم )إنَّ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

 خبر )إنَّ( مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

.................................................................................................. 

 نوع الخبر : مفرد

 إعرابها الكلمة

 حرف ناسخ ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر,

 اسم )إنَّ( منصوب وعالمة نصبه الياء.

 عالمة رفعه األلف.خبر )إنَّ( مرفوع و

.................................................................................................. 

 نوع الخبر : مفرد

 إعرابها الكلمة

 حرف ناسخ ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر,

 لياء.اسم )إنَّ( منصوب وعالمة نصبه ا

 خبر )إنَّ( مرفوع وعالمة رفعه الواو.

.................................................................................................. 

 نوع الخبر : جملة اسمية

 إعرابها الكلمة 

 .حرف ناسخ ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر

 اسم )ليت( منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

 ضمير مبنى فى محل جر مضاف إليه.

 خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة

 والجملة االسمية )حرارتها منخفضة( فى محل رفع خبر )ليت( 
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 ةنوع الخبر : جملة فعلي

 إعرابها الكلمة 

 حرف ناسخ ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر.

 اسم )لعل( منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة

 و)الفاعل( ضمير مستتر تقدير )هو(

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة 

 رفع خبر )لعل(والجملة الفعلية )ينير الطريق( فى محل  

.................................................................................................. 

 

نوع الخبر : مفرد

 إعرابها الكلمة 

 حرف ناسخ ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر.

 ضمير مبنى فى محل نصب اسم )إن(

 وع وعالمة رفعه الضمةخبر )إن( مرف

 نوع الخبر : شبه جملة

 إعرابها الكلمة 

 حرف ناسخ ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر.

 اسم )إن( منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

 حرف جر

 اسم مجرور وعالمة جره الكسرة

 )إن( وشبه الجملة )فى الحديقة( فى محل رفع خبر 

.................................................................................................. 

 نوع الخبر : شبه جملة

 إعرابها الكلمة 

 حرف ناسخ ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر.

 اسم )إن( منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

 ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

 مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.

 وشبه الجملة )أمام الفصل( فى محل رفع خبر )إن( 
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 نوع الخبر : شبه جملة

 إعرابها الكلمة 

 حرف ناسخ ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر.

 عالمة نصبه الفتحة.اسم )إن( منصوب و

 ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

 مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.

 وشبه الجملة )يوم الجمعة( فى محل رفع خبر )إن( 

 

.................................................................................................. 

































































































































محب ًّا للعلم والعلماء والكتاب، ثم رحل عنَّا بعد أن دافع بقلمه وفكره ( عباس العقاد)عاش »

ا ا عظيمًّ ا  , حب ًّا لها, عن اللغة العربية دفاعًّ فيا . وليت الناس يعرفون فضله. حتى صار مشهورًّ

ا على أن تكون مثله فهو رمز (! العقاد)فما أعظم . طالب العلم ابذل الجهد، وُكن حريصًّ

ق  .«التفوُّ

 :تَخيَّر اإلجابة الصحيحة لما يأتى مما بين القوسين( ا ) 

 : .................مجرورة؛ ألنها(: اللغـة)ــ  ١

 (مضاف إليه ــ مجرورة بحرف جر ــ مفعول به)                

ا)ــ  ٢  : .................منصوبة؛ ألنها(: دفاعًّ

 (مفعول به ــ مفعول ألجله ــ مفعول مطلق)               

 : ................منصوبة؛ ألنها(: الناس)ــ  ٣

 (ــ مفعول ألجله( ليت)مفعول به ــ اسم )               

ا لفعل ناسخ ــ فعل أمر ــ مفعوالًّ ألجله: )استخرج من القطعة السابقة ما يأتى( ب )   (.خبرًّ

 .وغيِّر ما يلزم, (صار)أدخل على الجملة السابقة : «الطالبان نشيطان»( جـ ) 

 (ا ) 

 (.مجرورة بحرف جر)مجرورة؛ ألنها (: اللغة)ــ  ١

ا)ــ  ٢  (.مفعول مطلق)منصوبة؛ ألنها (: دفاعًّ

 (.ليت)منصوبة؛ ألنها اسم (: الناس)ــ  ٣

 (ب ) 

ا: ــ خبر الفعل الناسخ ١  .مشهورًّ

 .ابذل: ــ فعل األمر ٢

 .حب ًّا: ــ المفعول ألجله ٣

 .صار الطالبان نشيطين( جـ ) 

ا بين أرجاء العالـــم، بعــد أن تقدَّمت وسائل المواصالت الحديثة، » أصبــح االتصال ميسـورًّ

 .«يا جيل الحاضر والمستقبل! فما أعظم العلم. َعْبَر األقمار الصناعية التى تَُجوب الفضاء

 .أعرب ما تحته خط فى العبارة السابقة( ا ) 

ا لفعل ناسخ، وبيِّن نوعه : )استخرج منها ما يأتى( ب )   (.ــ مضافًّا إليه خبرًّ

ا، وغيِّر ما يلزم: «العالُِم مقدَّر من الدولة»( جـ )   .أدخل على الجملة السابقة فعالًّ ناسخًّ

 (ا ) 

 .، مرفوع، وعالمة رفعه الضمة(أصبح)اسم : االتصال -

ه الكسرة: أرجاء -   .مضافًّا إليه، مجرور وعالمة جرِّ

 .فاعل، مرفوع، وعالمة رفعه الضمة: وسائل -

ا، ونوعه: خبر الفعل الناسخ( ب )   .  العالَم: ، المضاف إليه.مفرد: ميسورًّ

ا من الدولة( جـ )   .صار العالُِم مقدَّرًّ

http://adz4u-owh2010.blogspot.com/


ح نوع خبر الفعل الناسخ فى كل جملة مما يأتى  :وضِّ

 .ــ ظل البستانى يعنى بالحديقة ١

 .ــ صار البستانى معتنيًّا بالحديقة ٢

 .ــ أمَسى البستانى بين أزهار الحديقة ٣

 .جملة فعليَّة: ــ نوع الخبر١

 .مفرد: ــ نوع الخبر٢

 (.ظرف مكان)شبه جملة : ــ نوع الخبر٣

بالمصلحين الذين يبعثون كواِمَن الحياة  اإلنسانية األم العظيمة هى التى تنجب العظماء، وتمد»

م اعلموا أن العظماء هم المصابيح على طريق: فيا أبناء مصر. فيها والرخاء، الرافعون  التقدُّ

راية الحق ، آثارهم ال تقف عند حدود أوطانهم، بل تتجاوزها إلى اآلفاق 

 .«بالعلم؛ لتكونوا مصابيح هداية لمن حولكم فتسلحوا .الرحيبة

 .أعرب ما تحته خط فى العبارة السابقة( ا ) 

ا لفعل ناسخ، واضبطه بالشكل ــ مضافًّا إليه: )استخرج من العبارة ما يأتى( ب )   (.خبرًّ

 :ضع خط ًّا تحت اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتى( جـ ) 

 : ....................منصوبة( متقدِّمين)كلمة « أصبح المجتهدون متقدِّمين»

 (بالفتحة ــ بالياء ــ بالكسرة)

مون من الدولة»( د )   .، وغيِّر ما يلزم( صار)أدخل على الجملة السابقة « النابغون مكرَّ

  .مفعول به، منصوب، وعالمة نصبه الفتحة: اإلنسانية(ا ) 

م  ه الكسرة: التقدُّ  .مضاف إليه، مجرور، وعالمة جرِّ

 .فعل أمر: فتسلحوا 

 .مصابيحَ : خبر الفعل الناسخ مضبوطًّا -(ب ) 

 .الحقِّ : المضاف إليه -

 (.الياء)منصوبة بــ (: متقدِّمين)كلمة : «أصبح المجتهدون متقدِّمين»( جـ ) 

مين من الدولة( د )   .صار النابغون مكرَّ

م والرخاء، وقد أصبح العمل إن إتقان» م يحقِّق التقدُّ فيا طالب . مرهونًّا ببذل أقصى الجهد التقدُّ

 .«أتقن عملك بالمذاكرة الجادَّة، ثم توكَّل على هللا: العلم

 :ضـع خـط ًّا تحت اإلعراب الصحيح لَِما فــوق الخط فى العبارة السابقـة فيما يأتى( ا ) 

 (مفعوالًّ به ــ مضافًّا إليه ــ فاعالًّ : .................      )تعرب( العمل)ــ  ١

م)ــ  ٢  (بالواو ــ باأللف ــ بالضمة: ................  )مرفوع( أصبح)اسم (: التقدُّ

ا لفعل ناسخ، وبيِّن نوعه ــ مضافًّا إليه: )استخرج من العبارة السابقة ما يأتى( ب )   (.خبرًّ

ا»( جـ )   .، واكتــب الجملـــة صحيحة(صار)احذف الفعــل : «صار العلم مرفوعًّ

 (ا ) 

 .مضاف إليه: تعرب( العمل)ــ  ١

م)ــ  ٢  .، مرفوع بالضمة(أصبح)اسم (: التقدُّ

 (ب ) 

 .مفرد:ونوعه, مرهونًّا: خبر الفعل الناسخ -

 .الجهد: المضاف إليه -

 .العلم مرفوع( جـ ) 

http://adz4u-owh2010.blogspot.com/


لغيرهم، ومسيرة العلم أجزاؤها موصولة ومستمرة،  الطريق السابقون رجال مهَّدوا العلماء»

ون ذلك, قديم وال جديد إال وله بداية من فيا طالب العلم عليكم . وأصبح العلماء المعاصرون يقرُّ

 .«أن تحبوا العلم مثلهم، إن التشبه بالرجال فالح

 .أعرب ما تحته خط فى القطعة السابقة( ا ) 

ا لفعل ناسخ: )استخرج منها ما يأتى( ب )  ا لمبتدإٍ، وبيِّن نوع الخبر ــ خبرًّ  (.وبيِّن نوعه, خبرًّ

ا، واكتب الجملة : «الفالحون صابرون»( جـ )  أدخــل على الجملة السابقـة فعــالًّ ناســخًّ

 .صحيحة

 (ا ) 

 .مرفوع، وعالمة رفعه الضمة, مبتدأ: العلماء -

  .مفعوالًّ به، منصوب، وعالمة نصبه الفتحة: الطريق -

ه الكسرة(من)اسم مجرور بــ : قديم -  .، وعالمة جرِّ

 (ب ) 

 .جملة اسميَّة:أجزاؤها موصولة، ونوع الخبر: خبر المبتدإ -

ون ذلك، ونوع الخبر: خبر الفعل الناسخ -  .جملة فعليَّة:يقرُّ

 .أصبح الفالحون صابرين( جـ ) 

ا ، وقد أصبح الخيرالتكافل طريق البشرية إلى الخير إن: يا فاعل الخير» من رموز  رمزًّ

 .«!وما أجمل التراحم بين الناس سعيًّا لحياة أفضل. حياتنا؛ حتى يعيش المواطنون سعداء

 .أعرب ما تحته خط فى العبارة السابقة( ا ) 

ا ــ جمع : )استخرج من العبارة ما يأتى( ب )  ا ومجرورًّ ا لفعل ناسخ، واضبطه ــ جار ًّ اسمًّ

ا، وأعربه  (.مذكر سالِمًّ

، واضبط اسم (أضحى) بدالًّ من ( إن)ضع « أضحى الخير طريق البشرية إلى التكافل»( جـ ) 

 .وخبرها( إن)

  (ا ) 

 .، وهو منصوب بالفتحة(إن)اسم : الخيـــر -

ه الكسرة(إلى)اسم مجرور بحرف الجرِّ : التكافل -  .، وعالمة جرِّ

ا -  .، وهو منصوب بالفتحة(أصبح)خبر : رمـــــزًّ

 (ب ) 

 (.الخيرُ : ) ــ اسم الفعل الناسخ مضبوطًّا١

 (.من رموز: ) ــ الجار والمجرور٢

 .وهو فاعل مرفـوع بالواو؛ ألنه جمع مذكر سالم(: المواطنون: ) ــ جمع المذكر السالم٣

 .إن الخيَر طريُق البشريِة إلى التكافل( جـ ) 
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ا العلم» فما أعظم . أن يفهم قول محدِّثه األصم فصار المكفوف قارئًّا، واستطاع, تقدَّم كثيرًّ

م : ويا أبناء الوطن! االختراعات الحديثة إن العالم اليوم متجه إلى العلم؛ لتحقيق الخير، والتقدُّ

 .«والسالم

 .أعرب ما تحته خط فى الفقرة السابقة( ا ) 

ا لفعل ناسخ ، وبيِّن نوعه: )استخرج منها ما يأتى( ب )  ا جملة، وبيِّن نوعها ــ خبرًّ  (.خبرًّ

 .، واكتب الجملة صحيحة(صار)احذف الفعل الناسخ « صار المكفوف قارئًّا»( جـ ) 

 .اجعل الجملة للمثنَّى المذكر، وجمعه ، وغيِّر ما يلزم« المهندس المصرى بارع»( د ) 

 (ا ) 

 .مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة: اْلِعْلم -

  .مرفوع، وعالمة رفعه الضمة, فاعل: األصم -

 (ب ) 

 .تقدم: الخبر الجملة* 

 .جملة فعليَّة: نوع الخبر -

 .قارئًّا: خبر الفعل الناسخ* 

 .مفرد: نوع الخبر -

 .المكفوف قارئ( جـ ) 

 (د ) 

 .«المهندسان المصريان بارعان»: المثنَّى المذكر - 

 .«المهندسون المصريون بارعون»: الجمع المذكر -

يبشِّر بالخير والرخاء، وقد أصبح  المستقبل إن: يا شباب مصر»

 .«!فما أسعد الجيل القادم. النيل إلى سيناءمياه ووصلت حقيقة الحلم

 .أعرب ما تحته خط فى العبارة السابقة( ا ) 

ا لــ : )استخرج من العبارة السابقة( ب )  ا لــ  ــ  " أصبح "  اسمًّ  "(.إن " خبرًّ

 .، ثم اكتب الجملة صحيحة(إن)أدخل على الجملة السابقة : «المسافران عائدان اليوم»( جـ ) 

 (ا ) 

 .، وهو منصوب، وعالمة نصبه الفتحة(إن)اسم : المستقبل -

 .، وهو منصوب، وعالمة نصبه الفتحة(أصبح)خبر : حقيقـة -

 .وعالمة رفعه الضمة, فاعل مرفوع: ميــاه -

 (ب ) 

 .الحلم(: أصبح)اسم  -

 .يبشر بالخير والرخاء(: إن)خبر  -

 .إن المسافرين عائدان اليوم( جـ ) 
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م والرخاء، والدول : يا أبناء مصر» إن العلم سالح قوى، ال نستطيع قهره فى معركة التقدُّ

 .«فما أعظم العلم الذى يحقق الرخاء. المجاالت بالعلوم فى شتى مهتمة المتقدمة أصبحت

 .أعرب ما تحته خط فى الفقرة السابقة( ا ) 

ا لحرف ناسخ، وبيِّن نوعه: )استخرج من الفقرة السابقة ما يلى( ب )   (.خبرًّ

 :أكمل مكان النقط بما هو مطلوب بين القوسين( جـ ) 

 (خبر شبـه جمـلة)         ................ ــ إن الكتاب  ١

  (خبر جملة فعليَّة)         ................ ــ ليت االبن  ٢

 ((إن)اســــــــــم )     . متعاونان................ ــ إن  ٣

 (خبر جملة اسمية)  ................ ــ أمسى الالعبون  ٤

ا، وغيِّر ما يلزم« المعلِّمان المخلصان محبوبان»( د )   .أدخل على الجملة السابقة حرفًّا ناسخًّ

 (ا ) 

 .، وهو منصوب، وعالمة نصبه الفتحة(أصبح)خبر : مهتمة -

ه الكسرة: المجاالت -  .مضاف إليه مجرور، وعالمة جرِّ

 .مفرد: ، ونوعه(ســالح: )خبر الحرف الناسخ( ب ) 

 (جـ ) 

 . ــ إن الكتاب فوق المكتب١

 . ــ ليت االبن يسمع نصيحة أبيه٢

 . ــ إن الشريكين متعاونان٣

 . ــ أمسى الالعبون لعبهم متقن٤

 .إن المعلَِّمْين المخلَصْين محبوبان( د ) 
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هللا فى أرضه،  جنة بلدكم! وما أعظم تاريخكم! ما أجمل بالدكم: يا أبناء الوطن»

ق بالسَّبق لكمالتاريخ يشهد  .«والتفوُّ

 .اضبط الكلمات التى تحتها خط، وبيِّن سبب الضبط( ا ) 

ب: )استخرج من العبارة( ب )   (.أسلوب تعجُّ

 :ضع المطلوب مكان النقط( جـ ) 

ا لــ )           . لكم بالسبق............. ــ إن التاريخ ١   (جملة فعليَّة( إن)خبرًّ

ا لــ )    . «أقدام األمهات............. إن الجنة»ــ  ٢  (شبه جمــلة( إن)خبرًّ

ة، و ( إن)أدخــل عـــلى هـذه الجمـلة « المصريـــون مخلصـون»( د )  ة أخرى، ( كان  )مـرَّ مرَّ

 .وغيِّر ما يلزم

 (ا ) 

 .ألنه خبر المبتدإ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة: جنَّة   -

 .ألنه فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة: التاريخُ  -

ه الكسرة(الباء)ألنه مجرور بحرف الجرِّ : بالسَّْبقِ  -  .، وعالمة جرِّ

ب( ب )   .«!ما أجمل بالدكـم»: أسلوب التعجُّ

 (جـ ) 

  . ــ إن التاريخ يشهد لكم بالسَّبق١

 . ــ إن الجنة تحت أقدام األمهات٢

 (د ) 

 .«إن المصريين مخلصون»

 .«كان المصريون مخلصين»

الدائم بين الشعب والحكومة، ولو حدث هذا لصارت مصر من  التعاون ما أشد حاجتنا إلى»

 .«فاحرصوا عليه يا أبناء وطنى األوفياء, يأمرنا بالتعاون هللا إن. أقوى األمم

 .أعرب ما تحته خط فى العبارة السابقة( ا ) 

، "كان " مضافًّا إليه ــ فعــالًّ من أخوات : استخـرج مـن العبارة السابقـة مــا يــلى( ب ) 

ا لحرف ناسخ  .وبيِّن نوع هذا الخبر, واذكر اسمه ــ خبرًّ

ا، وغيِّر ما يلزم( صار)اجعل خبر « صارت مصر من أقوى األمم»( جـ )  ا مفردًّ  .خبرًّ

 .، ثم اكتب الجملة صحيحة بعد الحذف(كأن)احذف « كأن الصديقين أخوان شقيقان»( د ) 

 (ا ) 

ه الكسرة(إلى)اسم مجرور بحرف الجرِّ : التعـاون -  .، وعالمة جرِّ

 .منصوب، وعالمة نصبه الفتحة( إن)اسم : هللا  -

 (ب ) 

 .األمم: المضاف إليه -

 .مصر: صارت، واسمه(: كان)الفعل الذى من أخوات  -

 .جملة فعليَّة: يأمرنا، ونوعه: خبر الحرف الناسخ -

 .صارت مصر قوية( جـ ) 

 .الصديقان أخوان شقيقان( د ) 
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هل علمتم أمة تقدمت . ، وال تتكاسلوا فى طلبهالعلم احرصوا على: للتالميذ المعلم قال»

 .«سمع التالميذ نصيحة المعلم وتعاهدوا على العمل بها! ؟ فما أعظم العلمجاهلة وهى

 .أعرب ما تحته خط( ا ) 

 :هات من الفقرة ما يلى( ب ) 

 .ــ أسلوب أمر ١

 .ــ أسلوب تعجب ٢

 .ــ أسلوب نهى ٣

 .ــ أسلوب استفهام ٤

 .ــ جمعًّا، وبين نوعه، ومفرده ٥

  (ا ) 

 .فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة: المعلم* 

 .اسم مجرور بعلى، وعالمة جره الكسرة: العلم* 

 .خبر المبتدإ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة: جاهلة* 

 (ب ) 

 .احرصوا على العلم: ــ أسلوب أمر من الفقرة ١

 !.فما أعظم العلم: ــ أسلوب تعجب من الفقرة ٢

 .ال تتكاسلوا فى طلبه: ــ أسلوب نهى من الفقرة ٣

 .هل علمتم أمة تقدمت، وهى جاهلة؟: ــ أسلوب استفهام من الفقرة ٤

 .التلميذ: جمع تكسير، ومفرده: التالميذ، ونوعه: ــ الجمع ٥

 :أكمل بما هو مطلوب أمام كل جملة مما يلى

 (مفعول ألجله)          . فى العلم.............. نذهب إلى المكتبة ( ا ) 

ا.............. نقبل على األعمال الصالحة ( ب )   (مفعول مطلق)  . كبيرًّ

 (مفعــــول بــه)          . للوطن.............. الفالح الطيب يقدم ( جـ ) 

 (ظرف مكـان)              . النيل.............. السفينة الشراعية ( د ) 

 .نذهب إلى المكتبة رغبة فى العلم( ا ) 

ا( ب )    .نقبل على األعمال الصالحة إقباالًّ كبيرًّ

 .الفالح الطيب يقدم الخير للوطن( جـ ) 

 .السفينة الشراعية فوق النيل( د ) 

ا، وغير ما يلزم  :أدخل على كل جملة مما يلى حرفًّا ناسخًّ

 .المسافرون منتظرون فى صاالت السفر( ا ) 

 .التلميذتان متفوقتان فى المسابقات الرياضية( ب ) 

 .المدرسة نظيفة( جـ ) 

 .الخطاب مكتوب بخط واضح وجميل( د ) 

 .إن المسافرين منتظرون فى صاالت السفر( ا ) 

 .ليت التلميذتين متفوقتان فى المسابقات الرياضية( ب ) 

 .إن المدرسة نظيفة( جـ ) 

 .لعل الخطاب مكتوب بخط واضح وجميل( د ) 
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 :صوب الخطأ فى الجمل التالية

 .صار الصبيين متجاورين( ا ) 

 .كان المصلين مزدحمون( ب ) 

 .أمسى الناس مطمئنون فى بيوتهم( جـ ) 

 .صار الصبيان متجاورين( ا ) 

 .كان المصلون مزدحمين( ب ) 

 .أمسى الناس مطمئنين فى بيوتهم( جـ ) 
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